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Az átlagos magyar és a népszavazás!

• Folytatás a 2. oldalon •

Látva a címet, már-már olyan érzése van az em-
bernek, mintha egy népmese címét olvasná – na 
persze a XXI. században.

A demokrácia egyik nagy vívmánya a népszava-
zás. Az emberek boldogok, mert végre elmond-
hatják a véleményüket bizonyos kérdésekről, és 
sokszor még döntő is a kérdésre leadott vá laszok 
összessége. Az októberi népszavazás kérdése egy-
értelmű, nem lehet nem jól is értelmezni. Az igen 
az igen, a nem az nem. De! És mindig akkor van 
a legnagyobb probléma, amikor a „de” szócska 
megjelenik egy mondatban.

A kiket fogadjunk be, kik telepedhetnek le és kik 
nem, kiket szeretünk, és kiket nem... – a kérdés 
már nem olyan egyszerű. Hogy rasszisták a mai 
magyar emberek? Nem gondolnám én, hogy ilyen 
kategorikusan ki kellene, ki szabadna ezt jelente-
ni. Inkább azt mondom, hogy a magyar emberek 
nagyon befolyásolhatók. Ha egy bizonyos oldalról 
sulykolnak dolgokat, akkor hajlamosak vagyunk 
azt úgy elfogadni és elhinni, ha azonban másik ol-
dalról sulykolják ugyanazt, akkor azt is elhisszük.

Az elmúlt időszakban az Európát elérő órási em-
beráradat központi téma volt a mindennapokban. 
Hogy ki, hogyan kommunikálta ezt a problémát, 
az már a múlt. Hogy ki hozott rossz döntéseket, 
hogy jó-e ismét kerítést építeni? Az is már tör-
ténelem. Hogy miket csinálnak az egyes európai 
országokba bekerült idegenek, azok már tények. 
Hogy megnövekedett-e a terrorveszély? Sajnos 
erre egyértelmű igen választ kell adni, azonban 
azt hangsúlyoznám, hogy nem a menekülők, a be-
vándorlók a terroristák, hanem a terroristák ki-
használják ezt a bizonytalanságot, a fejetlenséget, 
és elvegyülnek a nagy tömeg között. Fontos, hogy 
ezt is tudatosítani kellene az emberekben! A be-
vándorlók, a menekültek nem terroristák, de az 
ellenőrizetlenség, a kapkodás, a fejetlen állapot 
bizony elősegíti az elvegyülni kívánó emberek na-
gyobb tömegű megjelenését!

Természetesen minden magyar állampolgárnak 
jogában áll eldönteni, hogy mennyire támogatja, 
vagy éppen mennyire ellenzi idegenek letelepítését

hazánkban, illetve mi a véleménye a kontinens 
más országában meghozott döntésekről.

A tisztánlátás érdekében azonban fontos lenne 
megérteni, és megértetni minden állampolgár ral 
a legfontosabb fogalmakat. Mondom ezt azért, 
mert az elmúlt időszak legtöbbet használt kife-
jezései a menekült, a migráns, a bevándorló és a 
gazdasági bevándorló. Jellemzően azonban sok-
szor rossz összefüggésben, nem a megfelelő kife-
jezések használatával kerültek említésre ezek az 
emberek, és sajnos sokat nyilatkozó, sokat pró-
bált politikusok is rossz konstellációban használ-
ják időnként a kifejezéseket, megtévesztve ezzel 
a hallgatóságot.

Ezen pontatlanságok és összevisszaság miatt az 
egyszerű magyar állampolgárban sem alakul ki a 
stabil vélemény, mert ebben senki sem segít ne-
ki, de a népszavazáson fontos döntést kell hoz-
nia. Akkor hát nosza, világosítsuk fel a fogalmak 
jelentéséről. Ne keverjük a gazdasági bevándorló 
és a menekült fogalmát egymással, mert az nem 
egészséges dolog, és nagyon-nagyon félrevezető.

Nézzük tehát a tisztánlátás okán az egyes fo-
galmak pontos jelentését, és az összefüggéshal-
mazban a megfelelő helyét. Persze nehéz megha-
tározni az országunkba belépni kívánó emberek 
pontos hovatartozását, hiszen sokan papírok és 
igazoló okmányok nélkül érkeznek, ezért beazo-
nosításuk kissé aggályos.

1. Menekült
A menekült olyan személy, aki származási vagy 
szokásos lakhelyének országán kívül van, mert 
faj i, vallási, nemzetiségi vagy politikai üldözés éri, 
vagy mert egy üldözött társadalmi csoport tagja. 
E személy menedékkérő, míg el nem ismeri me-
nekültnek az állam, amelyhez fordul. A mene-
kült nők és gyermekeik a menekültek egy továb-
bi, különleges bánásmódot igénylő részét képezik. 
A menekültrendszer sikeres működéséhez az or-
szágoknak lehetővé kell tenni a nyitott határokat 
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a konfliktusok elől menekülőknek – különösen e 
konfliktusokhoz közel eső országok számára.

2. Migráns
Bevándorló! Az országát elhagyó, idegen országban 
letelepedni kívánó személy. A jog csak reguláris és 
irreguláris migrációról beszél. A reguláris migráns 
szabályosan lép ki a hazájából, majd szabályosan 
utazik át a tranzitországon, lép be és tartózkodik a 
célországban. Azonban, ha feketén munkát vállal, 
azonnal irreguláris migránssá válik. Irreguláris mig-
ránsnak számít a klasszikus illegális migráns, akiket 
okmányok nélkülieknek is neveznek.

Tágabb értelemben véve mindenki migráns, aki 
egy másik országba költözik, hogy ott életvitel-
szerűen tartózkodjon. Migráns tehát az Afrikából 
Nyugat-Európába költöző orvos, a Kölnben vagy 
Münchenben dolgozó török, sőt a külföldön mun-
kát vállaló magyar is.

Vigyázzunk azonban a kifejezésekkel, mert ez azt 
jelentené, hogy a tengeren rozoga csónakokon át-
evickélő, gyermekeikkel együtt vízbe fúló, szabad 
ég alatt éjszakázó embereket közös halmaznak 
tekintjük például azokkal az ismerőseinkkel, akik 
Berlinbe vagy Londonba költöztek, hogy jobb ke-
resetük legyen. A kettő között óriási a különbség!

A migráns kifejezés tökéletesen alkalmas arra, 
hogy érzelmileg eltávolítson minket a témától. Aki 
migráns, az nem ember, csak egy nagy, arctalan 
massza része, egy népvándorlási folyamat eleme, 
akiről elég annyit tudni, hogy A pontból B pontba 
tart, de hogy miért indult el A pontból, és hogyan 

jutott el B pontig, az nem számít. Pedig nagyon 
nagy különbség van azok között, akik vízbe fúl ó 
társaik közt evickélnek el az európai partok ig, és 
azok között, akik vesznek egy repülőjegyet, kisé-
tálnak a repülőtérre, és másnap már Londonban, 
Münchenben, vagy éppen Dublinban kutatnak 
munka után.

3. Gazdasági bevándorló
Teljesen új keletű fogalom, igazán nincs pontos 
meghatározása, mert értelmezhetetlen a mene-
kült és migránskérdés összefüggésében. Jól cseng 
a politikusok szájából, jól cseng, amikor bizonyos 
dolgokat meg kell magyarázni, és jól cseng, amikor 
valami ellen kell beszélni. Töltelékkifejezés! Azon-
ban, ha valaki azt mondja, hogy ez nincs így, és a 
jelenleg Európába érkező emberek túlnyomó több-
sége gazdasági bevándorló, akkor ne felejtsük el, 
hogy a hazánkat elhagyó – külföldön munkát vál-
laló – személyek is ebbe a kategóriába tartoznak.

Nem tisztem azt feszegetni, hogy egyes politikai 
oldalak hogyan és miként kívánják felhasználni sa-
ját érdeküknek megfelelően fenti folyamatokat, és 
abban sem kívánok állást foglalni, hogy vajon en-
nek a hatalmas nagy emberáradatnak vannak-e kí-
vülről gerjesztett okai, érdeke-e valakinek vagy va-
lakiknek, hogy a folyamatok így menjenek végbe?! 
Ez már egy másik vita témája lehetne. Csupán azt 
szerettem volna megvilágítani, hogy egy döntés 
meghozatala, vagy kikényszerítése előtt célszerű 
tényszerűen felvilágosítani, tájékoztatni az embe-
reket arról, hogy legalább a használt fogalmakat 
és jelenségeket tudják a helyükön kezelni.

Keresztes György

Fontos, hogy az emberek elmondhassák minden 
lényeges kérdésben a véleményüket. Ha ezt nem 
teszik, akkor előállhat a „késő bánat” esete. Olyan 
kérdésben nem szólalni, amelyik hazánk jövőjét 
vagy Európa népességi összetételét is befolyá-
solja, az már vétek. Ez a szervezett népvándorlás, 
ami Európa ellen folyik, határozott állásfoglalást 
kíván minden kormánytól és minden embertől itt 
Szabadkígyóson is.

Az átlagos magyar és a népszavazás!

Emberek milliói váltak otthontalanná az orszá-
gokban dúló háborúk miatt. Ezek az emberi sor-
sok megrendítőek, de feltétlenül nekünk eu-
rópaiaknak kell áldozatot vállalnunk ebben a 
kérdésben? Hol vannak a gazdag arab államok, 
amikor segíteniük kellene a bajba jutott testvérei-
ken? Miért nekünk kell azon gondolkoznunk, hogy 
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Tisztelt Szabadkígyósi Lakosok!

Az idei nyár „szúnyoginváziójával” kapcsolatban az 
alábbiakról szeretnénk tájékoztatni a lakosságot:

A csapadékos tavaszi és nyári időjárás miatt a 
szúnyogártalom az elmúlt két hónapban jóval na-
gyobb volt, mint tavaly ilyenkor. Ez elmondható 
Szabadkígyós közigazgatási területére, de az egész 
országra egyaránt. Ezt bizonyítja az is, hogy a 
2016-os évben Magyarország Kormánya az orszá-
gos szúnyoggyérítési program központi megvaló-
sításáról és az ehhez szükséges források biztosítá-
sáról szóló 1195/2016. (IV. 13.) Korm. határozata 
szerint majdnem 1,5 milliárd Ft-ot biztosított a 
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédel-
mi Főigazgatósága javára a csípőszúnyog-ártalom 
elleni hatékony központi védekezés érdekében. A 
program augusztus végén zárult, mely során ösz-
szesen 908 településen zajlottak munkálatok: 430 
ezer hektáron légi kémiai, 320 ezer hektáron pe-
dig földi kémiai módszerrel. A nagyobb, össze-
függő lárvatenyészőhelyeket több mint 15 ezer 
hektáron kezelték biológiai módszerrel, ezzel is 
csökkentve a szúnyogok utánpótlását.

Szúnyogok a környéken és Szabadkígyóson

hogyan fognak beintegrálódni a muzulmán ara-
bok a keresztény európai országokban. Történel-
mi példák bizonyítják (Franciaország, Belgium...), 
hogy sehogy. A muzulmán arab nem akar euró-
paivá válni. Azért jön ide, mert ki akarja használni 
az egyes országok szociális juttatásait, és nagy ré-
szük munkát sem akar vállalni. Ezt már számszerű 
adatokkal bizonyították.

A bevándorlók, menekültek fogadása pénzbe 
kerül. A magyar költségvetésnek a kiadásait van 
mire költenünk. A munkanélküliség még mindig 
probléma. Sok embert kell még támogatásban ré-
szesítenünk. Ma egy menekült napi ellátása töb-
be kerül, mint amennyit egy magyar munkanélkü-
linek juttat az állam.

Békés megye egy soknemzetiségű megye. Élnek 
itt szlovákok, románok, németek, romák békes-

ségben. Azért, mert elfogadjuk egymást, mert egy 
európai kultúrkörben élünk évszázadok óta. Mégis 
vannak alkalmanként viták. Ne nehezítsük a hely-
zetünket azzal, hogy idegen, beilleszkedni nem tu-
dó embereket telepítsünk Magyarországra. Ma-
gyar országot hagyjuk az unokáinkra!

Felelős gondolkodású magyar ember nem dönt-
het a fenti cél ellenében. Árnyalja a helyzetet vi-
szont az emberek pártszimpátiája. Emlékezzünk 
a kettős állampolgárságról szóló szavazásra. Szo-
morú helyzet született akkor, mikor elutasítot-
tuk a határon túli nemzettestvéreink közeledési 
szándékát. Nehogy hasonló szégyellnivaló dönté-
sünk keletkezzen most ellenkező előjellel. Nehogy 
azoknak adjunk befogadó nyilatkozatot, akikhez 
nem sok közünk van, akiknek a sorsát szerintem a 
gazdag arab államoknak volna kötelessége megol-
dani. Én ennek szellemében fogok szavazni!

Balogh Jószef

Az országos szúnyoggyérítési program kiemel-
ten kezelte a turisztikai szempontból frekventált 
területeket, de figyelembe vette a környezetvé-
delmi előírásokat is, mely szerint országos je-
lentőségű természetvédelmi területen, NATURA 
2000-es területen nem, vagy csak a környezet-
védelmi hatóság külön engedélyével és az abban 
megfogalmazottak szerint lehet szúnyoggyérítést 
végezni. Szabadkígyós Község kül- és belterületé-
nek nagy része több irányból a Körös-Maros Nem-
zeti Park természetvédelmi területéhez is tartozik 
(Kastélypark, Major, Kígyósi-puszta, Nagyerdő). 
Tekintettel az itteni védett élővilágra és azok fő 
táplálékaira ezeken a területeken szúnyoggyérí-
tést nem lehetett végezni. Így sajnos maradt az 
otthoni (helyi) védekezés lehetősége különböző 
szúnyogriasztó szerek használatával (kültéri füs-
tölők, bőrre fújható vagy kenhető szúnyogriasztó 
szerek).

A lakosság megértését a Körös-Maros Nemzeti 
Park Igazgatósága nevében is köszönjük.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal
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2016. SZEPTEMBER

Iskolánkban biztosított a zavartalan tanévkezdés. 
A KLIK átszervezése után továbbra is a Békéscsa-
bai Tankerülethez tartozunk. Iskolánkban mind a 
nyolc évfolyamon egy-egy osztály indul. Minden 
osztály önálló napközis csoportot alkot délután, 
így biztosítva a másnapra történő zavartalan fel-
készülést. Pedagóguslétszámunk nem változott, 
16 megfelelő végzettséggel rendelkező pedagó-
gus látja el a feladatokat. Továbbra is kötelező a 
tanulók 8–16 óráig való benntartózkodása. Ez alól 
csak indokolt esetben (versenyszerű sporttevé-
kenység, művészeti tevékenység, stb.) lehet fel-
mentést kérni, melyet az igazgató adhat.

A 2016/17-es tanév szeptember 1-jén kezdődik. 
A hagyományoknak megfelelően szeptember else-
jén 8 órakor lesz az ünnepélyes tanévnyitó a tor-
nateremben. Az első napon 12 óráig az osztály-
főnökökkel lesznek a gyerekek. Ezen a délelőttön 
ismerhetik meg és eleveníthetik fel az iskola házi-
rendjében megfogalmazott elvárható magatartás-
formákat, szabályokat, az iskolai élettel kapcsolatos 
tudnivalókat. Az első naptól 16 óráig vannak a gye-
rekek az iskolában. Már ettől a naptól biztosítjuk az 
étkezést is. Aki még nem tette meg, kérjük, hogy 
Tóth Violettánál az IKSZT-ben az étkezés igénylésé-
hez szükséges nyilatkozatot töltse ki. Ezen nyilatko-
zat kitöltése az ingyenesen étkezőknek is kötelező.

A tankönyvek megérkeztek az iskolába. Az első 
tanítási napon kapja meg minden tanuló osztály-
főnöki órán. Akiknek fizetni kell a tankönyvekért, 
azok az ehhez szükséges csekket is ekkor kapják 
meg, a befizetést legkésőbb szeptember 15-ig kell 
megtenni.

Az első napon az alsó tagozatosoktól beszed-
jük azokat a felszereléseket, amelyeket nem kell, 
hogy naponta hordjanak. Az alsó tagozatosok 
minden felszerelést hozzanak az első napon. A fel-
ső tagozaton a szükséges felszerelést az órarendi 
órákhoz alkalmazkodva kell hordani.

Iskolánkban maradéktalanul biztosítjuk az in-
gyenes tankönyvellátást a jogszabály által megha-
tározottak szerint. Mivel sok esetben tartós tan-
könyvet használunk, már most kérjük, hogy a 
könyveket megfelelő csomagolással lássák el, és 
vigyázzanak a könyvekre a gyerekek.

Augusztus 19-én 22 kitűnő és jeles tanuló láto-
gathatott el a Fővárosi Nagycirkuszba. Ezt a lehe-
tőséget a Cirkusz és a KLIK biztosította a gyerme-
kek számára. Csak a kedvezményes vasúti jegyet 
kellett megvásárolni. Nagyon színvonalas elő-
adást láttunk Atlantisz gyermekei címmel. Valódi 
cirkuszművészet volt.

Általános Művelődési Központ

Az idei ünnepünket a kastélyban rendeztük meg. 
10 órától az ünnepélyes köszöntő után nyitottuk 
meg a kastélyban a kiállításokat: Kalcsó József és 
Balatoni Szimonetta munkáit tekinthetik meg az 
érdeklődők. A nap folyamán a zene folyamatosan 
biztosított volt, közben pedig látványos bemuta-
tókat is élvezhettünk. A napsütéses időben sok 
ember látogatott ki az előre meghirdetett prog-
ramjainkra. Az idén is megszentelt cipót kapott 
mindenki ajándékba. Ebédre nagy bográcsban 
főtt a paprikás krumpli, több mint 200 ember lak-
hatott jól belőle. A meghirdetett főzőversenyre 4 
csapat nevezett. Kategóriájában mindenki nagyon 
finomat főzött. Köszönjük a Nagycsaládosoknak, a 
nyugdíjasoknak, Lehoczkiéknak, és az ÁMK-nak az 
aktív részvételt. Az aktívabb gyerekek élvezték a 
sportversenyeket. Az ügyes kezűek aszfaltrajz-ver-
senyen vettek részt. Természetesen nem marad-
hatott el az ugrálóvár, az arcfestés, a hennateto-
válás, és a kézműves tevékenységek sem.

IKSZT


